
П редставлението се състоя в са-
лона на българското училище 

„Д-р Петър Берон“ в Прага на сим-
воличната дата 17 ноември. Учас-
тие взеха учениците 
от пети, седми, осми, 
девети и  десети клас. 
Подготовката беше по-
верена на изпитания 
в  много подобни бит-
ки (казвам го с най-ис-
крено възрожденско 
чувство!) учителски 
екип, начело със Свет-
ла Болчева, автор на 
сценария и  на Светла 
Васева. Декорите бяха 
подготвени от Луиза 
Станева и учениците й 
в  часовете по изобра-
зително изкуство. Мул-
тимедийното допълнение подготви 
най-младият член на учителския 
екип, г-жа Дончева, преподавател по 
Информационни технологии. Необ-
ходимата за прожекцията техника 
с  готовност зае Българският култу-
рен институт в Прага.

Идеята за представлението да-
тира още от миналата учебна годи-
на. Подготовката му отнема около 
месец. Замисълът е да не бъде само 
рецитал и  затова в  рамката му са 
включени две сценки – първата от 
„Чичовци“, а  втората от „Немили – 
недраги“ и  заключителен пасаж от 
„Дядо Йоцо гледа“. За създаването 
на подходящото настроение пома-
га и  мултимедийната презентация, 
която подплътява текста с  музика 
и  с  пейзажи, илюстриращи красо-
тата на страната и смелия дух на на-
рода й (кадри от българския филм 
„Под игото“).

Случайни ли бяха думите, които 
в  началото на 21-ви век учителите 
от Българското училище подбраха 
от творбите на Иван Вазов? „Това 
е  епохата – рецитираха ученици-
те – която непосредствено предше-

ства Освобождението на България. 
Духовният подем на българина по 
никое друго време не е  бил на та-
кава висота, никой друг период от 

новата ни история не е  бил така 
богат с  жизнени явления, страстни 
борби, ярки характери, силни духо-
ве и големи образи.“ И още: „Вазов 
възкреси спомена за най-светлите 
български личности и  чрез тях ние 
се възвисяваме. Наред с това ни на-
учи да се вглеждаме с обич и добро-
душно снизхождение в  слабостите 
и недостатъците на нашите съграж-
дани.“ Символичен беше и пасажът 
от „Дядо Йоцо гледа“ – разказът за 
слепия старец, който със сърцето 
си вижда българското и поздравява 
новата, свободна България. Защото, 
както каза Светла Болчева, много 
често ние, „виждащите“, много-мно-
го не виждаме.

„Хубавото е  – сподели Светла 
Болчева – че учениците „се заразя-
ват“. В началото е малко трудно, но 
накрая те самите изпитват удовлет-
ворение и  научават много повече, 
отколкото само от уроците.“

Като поанта прозвучаха думите 
на поета: „Аз пях за България, защо-
то я обичах. Аз насаждах в младите 
души вяра и  обич към своя народ, 
защото бях син на България.“

Толкова, с няколко думи, за пред-
ставлението. А  най-важното беше 
Вазовият необятен дух и, както каза 
Светла Болчева, Вазовото слово. �

„ПАТРИАРХЪТ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ИВАН ВАЗОВ БЕШЕ ПОГЪЛНАЛ В СЕБЕ СИ ЖИВОТА И ДУШАТА НА 
ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД И ЗАТОВА СТАНА ПОЕТЪТ НА ТОЗИ НАРОД. ТОЙ Е ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ – НАЙ-ПРЕКРАС-
НАТА СТРАНА НА СВЕТА!“ – С ТАКИВА ДУМИ УЧЕНИЦИТЕ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ В ПРАГА ЗАПОЧНАХА ПРЕД-
СТАВЛЕНИЕТО ПО СЛУЧАЙ 160-АТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ, ОСТА-
ВИЛ СЛЕД СЕБЕ СИ КОЛОСАЛНО ДЕЛО.

ПАТАТРРИАИАРХЪТ НА БЪЛГАГ РСКАТА ЛИТЕРАТАА УРА ИВАН ВАЗОВ БЕШЕ ПОГЪЛНАЛ В СЕБЕ
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